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WSKAZÓWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 

tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. odnotowuje propozycję uruchomienia instrumentu elastyczności w ramach działu 3 w 

projekcie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2017 w kwocie 530 mln EUR oraz 

przypomina, że przekłada się to na pełną kwotę dostępną dla tego instrumentu w 2017 r. w 

ramach obecnych przepisów dotyczących WRF; przypomina, że elastyczność budżetowa ma 

swoje granice i może być jedynie rozwiązaniem krótkoterminowym w przypadku 

nieprzewidzianych wydarzeń, którymi następnie należy się zająć przy pomocy zwykłych linii 

budżetowych; podkreśla jednak, że kwota ta jest niewystarczająca, by sprostać rosnącym 

wyzwaniom; 

2.  przyznaje, że skutki finansowe obecnych wewnętrznych kryzysów związanych z 

bezpieczeństwem, jak również wyzwań humanitarnych i migracyjnych, nie zostały 

uwzględnione w momencie przyjmowania w 2013 r. bieżących WRF; przypomina, że 

instrument elastyczności musi być wykorzystywany na precyzyjnie określone wydatki, które 

nie mogą zostać pokryte w ramach dostępnych pułapów dla jednego lub większej liczby 

działów; ubolewa, że Komisja nie wykorzystała rewizji śródokresowej WRF, by odpowiednio 

dostosować pułap działu 3;  

3. podkreśla, że nawet w przypadku systematycznego uruchamiania w nadchodzących 

latach ogółu środków instrumentu elastyczności w ramach działu 3, dostępne zasoby 

finansowe nie wystarczą, by sprostać rosnącym potrzebom; w związku z tym uważa za 

istotne, by zapewnić sprawiedliwy podział środków według priorytetów, przy pełnej 

przejrzystości oraz rozliczalności;  

4. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji w kontekście rewizji śródokresowej 

WRF, której celem jest zwiększenie możliwości budżetowych, tak aby szybko i właściwie 

reagować na nieprzewidziane wydarzenia; zwraca szczególną uwagę na propozycję 

utworzenia nowej rezerwy kryzysowej Unii Europejskiej, która ma być finansowana z 

nieprzydzielonych środków, a także podwojenia instrumentu elastyczności i rezerwy na 

pomoc nadzwyczajną; podkreśla, że zmiany wprowadzone w rewizji śródokresowej WRF 

powinny zapewniać stabilność i przewidywalność budżetową na pozostały okres WRF na lata 

2014–2020; 

5. przypomina, że sprawiedliwy i przejrzysty przydział środków finansowych na 

poszczególne cele Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Funduszu) był priorytetem 

Parlamentu podczas negocjacji prowadzących do przyjęcia rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 516/20141 ustanawiającego Fundusz; apeluje do Komisji o 

odpowiednie zwiększenie liczby linii budżetowych w ramach Funduszu, aby poprawić 

czytelność i przejrzystość przyznawania środków finansowych na poszczególne cele, a w 

                                                 
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zmieniające decyzję Rady 2008/381/WE oraz 

uchylające decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE oraz decyzję 

Rady 2007/435/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 168).  
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konsekwencji wydatkowania tych linii budżetowych; wzywa w szczególności Komisję, by we 

wszystkich przyszłych projektach budżetu oddzielała wydatki przeznaczone na poprawę 

sprawiedliwych strategii powrotów od wydatków na legalną migrację i promowanie 

skutecznej integracji obywateli państw trzecich, co zaproponowano w ust. 12 opinii Komisji 

Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych dla Komisji Budżetowej z 

dnia 24 września 2014 r. dotyczącej stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego 

Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 (2014/2040(BUD))1. 

 

                                                 
1  PE536.206v03-00. 



 

AD\1110017PL.docx 5/5 PE589.354v02-00 

 PL 

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO 
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Data przyjęcia 17.11.2016    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

38 

3 

2 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya 

Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, 

Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t 

Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López 

Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József 

Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav 

Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, 

Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš 

Zdechovský 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen 

Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine 

Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom 

Vandenkendelaere 

 
 


